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Eurasier Klub Danmark 

 

 

 

Indbydelse til ordinær generalforsamling i 
Eurasier Klub Danmark 

Søndag d.13. september 2015 fra kl.12.30 til kl.15.30 på 
Feriepark Bøsøre Strand, Bøsørevej 16, 5874 Hesselager, 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 
1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Valg af 2 stemmetællere. 

4. Godkendelse af formandens beretning. 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af 

ansvarsfrihed(decharge). 

6. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent og evt. 

indmeldelsesgebyr. 

7. Behandling af indkomne forslag. 

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter. Følgende er på valg: 

Formand, Legarth Brenbak, modtager genvalg. 

Næstformand, Gerdt Hylbæk Nielsen, modtager genvalg. 

Kasserer, Asger Jakobsen, modtager ikke genvalg. 

9. 1 suppleant, har ingen 

10. 2 suppleant, har ingen 

11.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

12. Eventuelt. 

Bestyrelsen D.01.08.2015. 
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§ 11. Generalforsamlingen 
 

 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 30. september. Generalforsamlingen 

forsøges afholdt skiftevis i Jylland, på Sjælland og på Fyn dog med hensyntagen til den 

geografiske placering af EKD’s årlige ”Dansk Eurasier Show”. 

 
 
Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder 

skriftligt til denne med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid 

og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om 

disse er villige til at modtage genvalg. 

 
 
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens 

formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag 

udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller 

sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 

 
 
Stk. 5. Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes følgende materiale til 

medlemmerne: 
 

- det reviderede regnskab 
 

- stemmesedler 
 

- evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning 
 

- formandens beretning 

 

 

 

 

Vi har i skrivende stund. Antal medlemmer 

 

Alm.:   96  

Kontingentfri:  02 

Familie:   15 

Prøve medlem:  38 

Medlemskaber: 151 
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